
Kolorowy Ekran dotykowy 
• Duży ekran Q-VGA 3.5"
• Szybka nawigacja
• Wysoki kontrast 

Lepsza funkcjonalność 
• NavLight™ diody do tyczenia
• Zasięg 600m bez lustra 
• Dokładność bez lustra 2 mm   
  + 2 ppm

Łatwa komunikacja 
• Pamięć USB 
• Komunikacja Bluetooth ® 
• Technologia Plug & Play 

Tachimetr Manualny
Seria Zoom30 Pro  
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Seria Zoom30 Pro 

GeoMax AG 
www.geomax-positioning.com
info@geomax-positioning.com

Zoom30 Pro łączy wszystkie funkcje jakich oczekujesz od tachimetra, wszystkie 
funkcje w zasięgu ręki jakich oczekujesz . 
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Pomiar kątów
Dokładność 2” (0.6 mgon), 3” (0.9 mgon), 

5” (1.5 mgon), 7” (2 mgon), 
Dokładność 
wyświetlania

1” (0.1 mgon) 

Metoda Absolutna, ciągła, diametryczna
Kompensacja Czteroosiowy

Pomiar odległości
Pomiar na lustro 3,500 m / 2 mm + 2 ppm
Bez lustrowy 2 mm + 2 ppm 

> 500 m: 4 mm + 2 ppm
Rozmiar plamki 
lasera

8 x 20 mm**

Interfejs
Klawiatura Klawiatura alfanumeryczna 
Ekran 3.5" Q-VGA, kolorowy, dotykowy 

(320 x 240 pikseli), 10 linii po 30 
znaków, podświetlany

Pamięć wewnętrzna Pamięć wewnętrzna 50000 punktów 
Interfejs USB, szeregowe, zasilanie
Pamięć wymienna Pamięć USB
Bluetooth® Urzadzenie Klasy 1

Zasilanie
Bateria wewnetrzna wyjmowalna, Li-Ion 4.4 Ah, 7.4V
Czas pracy 36 godzin (ciągły pomiar kątów) 

9 godzin (ciągły pomiar odległości 
co 30s)

ZOOM30 PRO
accXess4

Pomiar odległości aktywny 
lustro i 400m bez lustra*

ZOOM30 PRO
accXess6

Pomiar odległości na 
lustro i 600m bez lustra

Zoom30 Pro to kombinacja szybkiego tyczenia 
z NavLight™, dużego zasięgu przy pomiarze 
bez lustra ponad 600m, łatwego transferu 
danych przez pamieć USB, dużego, kolorowego 
ekranu dotykowego 3.5", bezproblemowej 
kompensacji czteroosiowej i wbudowanej 
technologii Bluetooth® w najbardziej skutecznym 
tachimetrze. 
Kompletny zestaw aplikacji, w tym projektowanie 
dróg, obliczenia pól i objętości dedykowany 
układ graficzny konstrukcji pozwalają wypełnić 
codzienne zadania, wydajnie i niezawodnie.

System operacyjny
WindowsCE Embedded CE

Pionownik laserowy
Typ Laser, regulowana jasność
Dokładność 1,5 mm dla 1,5 m wysokości instru-

mentu

NavLight™****
Zakres roboczy 5 m do 150 m
Dokładność pozycji 5 cm na 100 m 

Cechy fizyczne
Waga 5.1 kg (z baterią i spodarką)
Zakres temperatur – 30°C to 50°C***
Klasa odporności Ip54 pyło- i wodoszczelny
Wilgotność 95%, bez kondensacji

accXess 
Technologia EDM
do 600 m 
bez lustra Czteroosiowa 

kompensacjaWysoka 
rozdzielczość 
dotykowy ekran 
Q-VGA colour 
and touch 
display

Łatwe i Wydajne 
oprogramowanie 

onboardPionownik 
laserowy

Polar*** 
opcja -30°C

niśnik USB

Zdejmowany 
uchwyt

Współosiowy 
widzialny 

promień lasera

Wysoka jakośc 
optyki

USB & RS232 
Połączenie

NavLight™ 
diody do tyczenia

Wbudowany 
Bluetooth®

* Optymalne warunki, na szarą kartę Kodak (odbijalność 90%)
** Przy odległości 50 m
*** Opcja, przetestowana wersja Polar, standardowo -20°C do 50°C 
**** Opcjonalne
Pozostałe znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Dalmierz (tryb na lustro): Laser klasy 1 zgodnie z normami IEC 
60825-1 oraz EN 60825-1 Laser klasy 2 zgodnie z normami IEC 
60825-1 oraz EN 60825-1 
Dalmierz (tryb bezlustrowy accXess™): Laser klasy 3R zgodnie 
z normami IEC 60825-1 oraz EN 60825-1

Copyright GeoMax AG. 

Ilustracje, opisy i dane techniczne 
nie są wiążące i mogą ulec zmianie. 
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